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Abstract
15. yüzyılın sonlarına doğru bazı Osmanlı şairleri yaşadıkları aşk maceralarını manzum hikayeler halinde
kaleme almaya başladılar. Kurmaca unsurlar taşısa da bu tip hikayeler hem şairlere ait biyografik bilgiler
içermesi hem de şehir ve toplum hayatına ait dikkate değer gerçekçi gözlemler ve ayrıntılar barındırması
bakımından Osmanlı edebiyatında önemli bir kırılma noktasına işaret eder. Realist unsurlar taşıyan ve
ego- documents özellikleri gösteren bu edebî tür gelenek içinde genellikle hasbihal adıyla anılmıştır.
Giderek popüler olmaya başlayan ve 16. yüzyıl boyunca farklı şairler tarafından çok sayıda örneği verilen
bu tip eserler İran edebiyatı etkisinde şekillenip gelişen Osmanlı edebî geleneğinin dönüşerek yerlileşmesi
anlamına da gelir. Bu eserler üzerine düşünmek hem Osmanlı şiirinin doğasını anlamaya hem de edebî
eserlerin toplumsal ve tarihî arka planını çözümlemeye özgün katkılar sunacaktır.
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